
 

Enterprise Drive Installatie 
 
Goed gekozen! U wilt uw bestanden veilig en vertrouwd uitwisselen met de Enterprise Drive. Via ICT Concept 
heeft u uw gebruikersnaam en een tijdelijk wachtwoord ontvangen. U kunt de Enterprise Drive applicatie 
downloaden via www.ict-concept.nl. 
 
 
Enterprise Drive direct downloaden 
https://www.ict-concept.nl/enterprisedrive 
 
De installatie van de Enterprise Drive applicatie bestaat uit een aantal eenvoudige stappen: 
 
• Installatie client software 
• Gebruik van Enterprise Drive 
 

Installatie cl ient software 
 
U kunt de benodigde client software downloaden via bovenstaande knop. Open het gedownloade bestand om 
de installatie te starten. U dient vervolgens uw computer te herstarten om de installatie te voltooien. Vult u 
vervolgens uw gebruikersnaam en tijdelijke wachtwoord in. Wij adviseren u dringend het tijdelijke wachtwoord 
direct aan te passen naar een persoonlijk wachtwoord. 
 

Gebruik van Enterprise Drive 
 
Zodra de Enterprise Drive is geïnstalleerd zal de applicatie starten en kunt u Enterprise Drive direct gebruiken. 

Een voorbeeld van het startscherm ziet u hiernaast. We benoemen de 
belangrijkste onderdelen. Voor uitgebreide uitleg verwijzen wij u graag naar de 
handleidingen op www.ict-concept.nl. 
 
Active Spaces (Actieve Spaces) 
Hier kunt u nieuwe Spaces aanmaken en bestaande Spaces raadplegen. Ook kunt 
u hier Spaces delen met anderen. 
 
Invitations (Uitnodigingen) 
Hier vindt u een overzicht van de uitnodigingen die u heeft ontvangen.  
 
Activit ies (Activiteiten) 
Dit is het logboek. U ziet hier wie wanneer in welk document heeft gewerkt. 
 
Settings (Instel l ingen) 
Stel hier uw taal in en raadpleeg of wijzig de instellingen voor Enterprise Drive. 
 
Meer weten? Raadpleeg de uitgebreide handleiding of neem contact op met de 
Servicedesk van ICT Concept:  

 
Handleiding: https://www.ict-concept.nl/enterprise-drive/support-bij-installatie-en-gebruik 

Servicedesk: https://www.ict-concept.nl/servicedesk  

 

Spaces onder Mijn Documenten 
 
De documenten in uw Space worden ook opgeslagen onder Mijn Documenten. U kunt voor het plaatsen van 
een bestand in een Space dus ook kiezen voor ‘Opslaan als…’ en dan naar de betreffende Space navigeren. 
Op deze manier kunt u ook eenvoudig bestanden in een Space openen en bewerken. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze quick start nog vragen, neemt u dan contact op met de Servicedesk of 
raadpleegt u de handleidingen op www.ict-concept.nl. 


